Instrukcja uŜytkownika
Portal Wsparcia B&R
dla Klientów i Partnerów B&R

B&R zastrzega sobie prawo zmiany zawartości niniejszej dokumentacji bez powiadomienia Informacje
zawarte w niniejszej dokumentacji są aktualne w dniu oddania do druku. B&R nie ponosi odpowiedzialności
za błędy techniczne lub drukarskie zawarte w niniejszej dokumentacji. Bernecker + Rainer IndustrieElektronik Ges.m.b.H. nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z
dostawy, wydajności, zastosowania produktów zawartych w niniejszej dokumentacji. Nazwy
oprogramowania, sprzętu oraz znaki towarowe uŜyte w niniejszej dokumentacji są zastrzeŜone i
zarejestrowane przez odpowiednie firmy.
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I

Wersje
Wersja

Data

Komentarz

Edytowane przez
Schmidt Markus

1.0

2007-09-11

Pierwsza Edycja

1.0.3

2013-11-07

Tłumaczenie na język polski

Marcin Kotlarek

1.0.4

2013-11-14

Aktualizacja obrazów i korekta

Wojciech Popek

Tabela 1: Wersje
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1 Informacje ogólne nt. Portalu Wsparcia B&R
Portal Wsparcia B&R jest aplikacją, dzięki której klienci mogą składać zapytania techniczne za
pośrednictwem strony internetowej. Portal wsparcia został wprowadzony z końcem 2007 roku dla
wszystkich klientów i partnerów B&R. Zatem, jeśli zaistnieje potrzeba naszego wsparcia - dotyczącego
zarówno sprzętu, jak i oprogramowania, moŜna w wygodny sposób przeprowadzić ten proces za pomocą
Portalu Wsparcia B&R.

1.1 Diagram procesu
Schemat przepływu podczas uŜywania Portalu Wsparcia B&R wygląda następująco:
Customer

Create support request

Local support

Send support
request to B&R

1st Level Support

B&R

Solution proposal

Customer

Close support
request

Translation in
german or english

2nd Level Support

International support

Rysunek 1: Diagram procesu wparcia

Zalety Portalu Wsparcia B&R dla klientów:
o
o
o
o
o
o

MoŜliwość tworzenia zapytania w dowolnym czasie
Czas znalezienia rozwiązania dla klienta ulega skróceniu
MoŜliwość śledzenia w dowolnym momencie procesu wsparcia
MoŜliwość odpowiadania na propozycje rozwiązań za pomocą Portalu Wsparcia i pewność, Ŝe
zostanie to wysłane do odpowiedniej osoby, która się tym zajmuje
MoŜliwość dodawania załączników oraz dodatkowych informacji do zapytania, co skraca proces
wsparcia i upraszcza go
Klient jest zawsze na bieŜąco ze swoim zapytaniem i jest automatycznie informowany mailowo,
gdy jego status się zmieni
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2 Wymagania
2.1 Wymagania systemowe do uŜywania Portalu Wsparcia B&R
NaleŜy spełnić poniŜsze wymagania systemowe do uŜywania Portalu Wsparcia B&R
o Przeglądarka internetowa – MoŜna uŜywać standardowej przeglądarki, np. Microsoft Internet
Explorer lub Mozilla Firefox.
o Pluginy przeglądarki – Macro Media Flash Player Wersja 8 lub wyŜsza. Plugin ten moŜna
pobrać za darmo ze strony:
http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_
Version=ShockwaveFlash
Na tej stroni moŜna sprawdzić obecnie zainstalowaną wersję Macro Media Flash Player:
http://www.macromedia.com/de/software/flash/about/
o Ustawienia Bezpieczeństwa przeglądarki – NaleŜy ustawić zezwolić przeglądarce na
korzystanie z plików cookies (W przeglądarce Microsoft Internet Explorer moŜna to ustawić
uŜywając: Narzędzia Opcje internetowePrywatność; dla Mozilla Firefox Opcje Prywatność).

3 Portal Wsparcia B&R – Dostęp
3.1 Prawa dostępu do Portalu Wsparcia B&R
Dostęp do Portalu Wsparcia B&R działa po zalogowaniu się na stronie domowej B&R http://www.brautomation.com. W celu skorzystania z portalu wsparcia uŜytkownik z prawami Administratora musi
nadać prawa dostępu do portalu wsparcia wybranym uŜytkownikom.
Dla kaŜdego klienta lub partnera moŜna przypisać jednego lub więcej uŜytkowników z prawami
administartora. Mogą oni dodawać, edytować oraz usuwać uŜytkowników i zarządzać ich uprawnieniami
korzystając z funkcji MyPortal->Zarządzanie uŜytkownikami. Dzięki tej funkcjonalności administrator jest
niezaleŜny w zarządzaniu danymi uŜytkownika. W przypadku, gdy pracownik opuszcza firmę moŜna
natychmiast zablokować mu dostęp.

Rysunek 2: Menu Zarządzanie uŜytkownikami

W menu "Zarządzanie uŜytkownikami" Administrator moŜe tworzyć i zarządzać kontami uŜytkowników dla
Portalu Wsparcia B&R, do ekranu tego moŜna dostać się poprzez www.br-automation.com -> Usługi ->
myPortal
Role uŜytkowników i uprawnienia:
Administrator moŜe przypisać uŜytkownikom róŜne poziomy uprawnień
o InŜynier Wsparcia - ma prawo oglądać swoje własne zapytania.
o Obsługa Wsparcia - ma takie same uprawnienia, jak inŜynier wsparcia, moŜe jednak dodatkowo
oglądać wszystkie zapytania klienta oraz właściwie je edytować.
o Kierownik Wsparcia - ma obecnie dokładnie takie same prawa jak Obsługa Wsparcia.
Planowane są zaawansowane funkcje zarządzania dla menadŜerów wsparcia.
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JeŜeli w Państwa firmie nie ma administratora lub potrzeba wstępnego dostępu, aby zalogować się na
myPortal na stronie domowej B&R, proszę skontaktować się z inŜynierem sprzedaŜy w B&R.
Uwaga: Jedna z tych trzech ról jest niezbędna do korzystania z Portalu Wsparcia B&R.
Administrator moŜe przypisać role dla uŜytkowników Portalu Wsparcia oraz odpowiednio je później
zmieniać. NaleŜy kliknąć, zatem dwukrotnie na uŜytkownika z listy uŜytkowników. Wyświetlone zostaną
wtedy jego szczegółowe dane.

Rysunek 3: Dane uŜytkownika
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Zmiana roli uŜytkownika lub przypisanie początkowej roli odbywa się przez klawisz
. NaleŜy
wybrać odpowiednią rolę w rozwijanym menu w polu “User Role Supportmanagement:” i nacisnąć
przycisk

.

Rysunek 1: Przypisanie roli uŜytkownika

3.2 Logowanie do Portalu wsparcia
Pierwszym krokiem jest otwarcie strony http://www.br-automation.com. Następnie naleŜy wybrać Portal
Wsparcia w menu Usługi.

Rysunek 4: Dostęp do Portalu Wsparcia B&R
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Po wciśnięciu przycisku Portal Wsparcia naleŜy podać login i hasło.

Rysunek 5: Logowanie do Portalu Wsparcia

Kliknięcie odpowiednio w pole Username i Password pozwala wpisać dane dostępowe (Nazwę
uŜytkownika i hasło) do Portalu Wsparcia B&R. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe oba pola są wraŜliwe na wielkość
liter. Logowanie odbywa się za pomocą przycisku
wchodzi na stronę początkową Portalu Wsparcia B&R.

. Po udanym logowaniu uŜytkownik

4 Szczegółowy opis procesu Portalu Wsparcia B&R
Rozdział ten szczegółowo opisuje jak stworzyć, edytować, anulować oraz przeszukiwać zapytania.
Wyjaśnione zostanie równieŜ jak moŜna śledzić status zapytania, aby zaobserwować postęp zapytania.
Rozdział jest podzielony na trzy główne sekcje, dotyczącą dostępu (logowania), konstruowania zapytań
oraz śledzenia ich statusu.

4.1 Struktura Portalu Wsparcia B&R
Okno główne Portalu wsparcia składa się z następujących elementów (zaznaczonych na czerwono na
rysunku):

Rysunek 6: Startowy widok portalu wsparcia

o

o
o

Requests overview – Tu wyświetlane są zapytania. Przegląd zapytań jest wyświetlany w
sześciu poziomych paskach zawierających zapytania o róŜnym statusie:
o Created – Wszystkie zapytania, które zostały stworzone, a nie zostały wysłane do B&R.
o Sent to B&R – Wszystkie zapytania, które zostały wysłane do B&R.
o In Work – Wszystkie zapytania, które są obecnie obsługiwane przez B&R
o Call back – Wszystkie zapytania, dla których B&R potrzebuje dodatkowych informacji.
o Solution found – Wszystkie zapytania, dla których zostało znalezione rozwiązanie.
o Completed – Wszystkie zapytania, które zostały zakończone (zamknięte).
polecenie New – Tu moŜna tworzyć nowe zapytania.
polecenie Search – Tu moŜna wyszukiwać zapytań o dowolnym statusie.
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MoŜna odświeŜyć dane oraz zapytania w dowolnym momencie przyciskając przycisk
. Po
odświeŜeniu ekranu, dane zostaną odczytane z systemu i Portal Wsparcia będzie wyświetlał najbardziej
aktualną zawartość. Portal wsparcia będzie automatycznie odświeŜany podczas kaŜdego logowania.
MoŜna poruszać się po portalu wsparcia prostymi kliknięciami myszki. MoŜna otworzyć zapytanie
podwójnym kliknięciem. KaŜde zapytanie jest podzielone na następne pola:
o
o
o

Support data – Tu wyświetlane są ogólne informacje nt. zapytania.
Actions – Tu wyświetlane są wszystkie akcje, które zostały wykonane na zapytaniu (np. kiedy
inŜynier B&R odpowiada).
Changelog – Tu logowane są wszystkie zmiany kluczowych pól zapytania oraz zmiany statusu
(np. kiedy priorytet ustawiany jest na nowy).

Numer obok statusu pokazuje całkowitą liczbę zapytań o danym statusie. W nagłówku Portalu Wsparcia
wyświetlana jest jego obecna wersja oraz obecnie zalogowany uŜytkownik wraz z przypisaną rolą. MoŜna
w kaŜdej chwili wylogować się, korzystając z przycisku
w prawym górnym rogu. Domyślnie
zakładka “Requests overview” i zapytania o statusie “Created” są wyświetlane po wejściu na Portal
Wsparcia.

4.2 Portal Wsparcia B&R - przetwarzanie zapytań
Rozdział ten opisuje jak moŜna tworzyć, wyświetlać oraz modyfikować zapytania oraz jak moŜna wysłać
je do B&R, jak anulować oraz szukać, a takŜe jak dodać załączniki.

4.2.1 Przegląd zapytań
Po udanym wejściu wyświetlony jest przegląd zapytań. Wszystkie zapytania, które są tu wyświetlone, są
podzielone na paski z poszczególnymi statusami.

Rysunek 7: Zakładka "Requests overview" dla listy zapytań
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Kiedy aktywowane zostanie pole
ograniczona zostanie liczba wyświetlanych
zapytań do tych, które zostały stworzone przez zalogowanego uŜytkownika. Aby szybciej szukać zapytań
bezpośrednio w przeglądzie moŜna je posortować po kolumnach “Request number”, “Subject”, “Created
on”, “Material number” oraz “Serial number” rosnąco, (co reprezentuje strzałka do góry) lub malejąco, (co
reprezentuje strzałka w dół). MoŜna dokonać tego przez pojedyncze kliknięcie na nagłówek wybranej
kolumny. MoŜna zmienić sortowanie na rosnące lub malejące przez kolejne kliknięcia na nagłówek
kolumny. Sposób sortowania jest waŜny jedynie dla obecnego paska statusu.

4.2.2 Tworzenie zapytań
MoŜna tworzyć nowe zapytania na Portalu Wsparcia i wysyłać je bezpośrednio do B&R. Wystarczy
kliknąć zakładkę "New" w Portalu Wsparcia. MoŜna tu stworzyć równieŜ zapytanie bez wysyłania go do
B&R (np. gdy zachodzi potrzeba wyjaśnienia pewnych faktów przed wysłaniem). W takim przypadku
moŜna otworzyć zapytanie i edytować je w dowolnym czasie.

Rysunek 8: Tworzenie nowego zapytania
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Nazwa pola
Header
Subject

Description

Support Data
Hardware
Category

Material number

Revision
Serial number
Error number
Software
Project
Contact person

Priority

Version Automation Studio
Version Automation Runtime
Version APROL
Additional Data
Operating system
Onboard AR Version
PVI Version
ACP10 Version
ACP10 / ARNC0 Error numbers
ARNC0 Version

Opis
W tym polu wpisuje się temat zapytania. Temat powinien być
odpowiedni, aby zoptymalizować późniejsze przeszukiwanie
zapytań. Pole to jest jedynym wymaganym w momencie tworzenia
zapytania.
Tu wpisywany jest opis zapytania. NaleŜy tu szczegółowo opisać, o
co chodzi w zapytaniu oraz jakie wsparcie jest w związku z tym
potrzebne.
NaleŜy wybrać główną grupę sprzętu z rozwijanego menu, dla której
potrzebne jest wsparcie.
NaleŜy wybrać podgrupę sprzętu wybranego powyŜej z rozwijanego
menu, dla której potrzebne jest wsparcie. Grupa ta jest oznaczona
przez wybraną grupę główną. W przypadku, gdy nie zostanie
wybrany sprzęt, nie moŜna równieŜ wybrać kategorii.
MoŜna wpisać bezpośrednio oznaczenie produktu, którego dotyczy
zapytanie lub wybrać moŜliwy produkt, jeŜeli wybrana została grupa
sprzętów (np. Wybór produktu na stronie 14). JeŜeli oznaczenie
produktu zostanie wpisane ręcznie, pola "Hardware" oraz "Category"
wypełnione zostaną automatycznie.
MoŜna tu wpisać rewizję wybranego produktu, jeŜeli jest znana.
Rewizję moŜna wpisać tylko po wybraniu produktu.
MoŜna wpisać nr seryjny produktu, którego dotyczy zapytanie.
MoŜna wpisać jeden lub więcej numerów błędów, jeŜeli są
zwracane.
MoŜna wybrać software dla odpowiedniego poziomu (np. wybór
poziomu sprzętu na stronie x).
MoŜna wybrać projekt z rozwijanego menu, jeŜeli zapytanie dotyczy
projektu B&R.
NaleŜy wybrać osobę kontaktową z rozwijanego menu, która jest
odpowiedzialna za zapytanie. JeŜeli nikt nie zostanie wybrany, wtedy
automatycznie zostanie nią zalogowany uŜytkownik.
NaleŜy wybrać dla zapytania priorytet z rozwijanego menu. JeŜeli
Ŝaden priorytet nie zostanie wybrany, wtedy automatycznie zostanie
ustawiony na średni.
MoŜna wpisać wersje oprogramowania Automation Studio.
MoŜna wpisać wersję systemu operacyjnego „Automation Runtime“.
MoŜna wpisać wersję APROL.
Zawartość pola dodatkowe dane zaleŜy od wybranego produktu.
Pola, których wypełnienie jest zalecane będą pogrubione.
MoŜna wpisać wersję systemu operacyjnego dla którego potrzeba
wsparcia.
MoŜna wpisać wersję Onboard “Automation Runtime”.
MoŜna wpisać wersję PVI.
MoŜna wpisać wersję ACP10.
MoŜna wpisać kody błędów bibliotek ACP10 oraz ARNC0, jeŜeli
takie zostały wyświetlone.
MoŜna wpisać wersję ARNC0.

Tabela 2: Pola, które mogą być wypełnione przy tworzeniu zapytania
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Po wpisaniu danych w odpowiednie pola moŜna stworzyć zapytanie i wysłać je do B&R lub dodać
załącznik. MoŜna teŜ zresetować wszystko przez przyciśnięcie przycisku
wrócić do przeglądu zapytań.
Zapytanie zostanie stworzone po naciśnięciu przycisku
wyświetlone potwierdzenie. Po naciśnięciu przycisku

. Potem moŜna
. Natychmiast zostanie

wyświetlona zostanie informacja, Ŝe

zapytanie zostało stworzone z sukcesem, co moŜna potwierdzić przyciskiem

.

Rysunek 9: Okno potwierdzenia stworzenia zapytania

Rysunek 10: Okno informacji o stworzeniu zapytania z sukcesem

Zapytanie zostanie dodane do ogólnego widoku zapytań w ze statusem "In Work". Jeśli nie pojawi się w
tym statusie, naleŜy odświeŜyć ekran. Zapytanie jest całkowicie stworzone. Teraz moŜna w kaŜdej chwili
zmieniać i edytować zapytanie.

4.2.2.1 Wybór urządzenia
JeŜeli Ŝaden produkt nie został wpisany bezpośrednio moŜna wybrać kategorię oraz podkategorię ze
wszystkich dostępnych na listach. Wszystkie dostępne produkty dla wybranej kategorii wyświetlone są w
samym przycisku (11 w przykładowym przycisku). Aby wybrać produkt naleŜy kliknąć przycisk
. Wyświetlone zostanie wtedy okno wyboru produktu.

Rysunek 11: Wybór produktu
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Po wybraniu produktu naleŜy wybór zatwierdzić uŜywając przycisku
wybór produktu korzystając z przycisku

. MoŜna teŜ anulować

.

4.2.2.2 Wybór oprogramowania
Oprogramowania nie da się wybrać bezpośrednio jak sprzętu. Aby go wybrać naleŜy uŜyć przycisku
Wyświetlone zostanie okno wyboru grupy software'u. MoŜna kliknąć na strzałkę obok folderu, aby
zaznaczyć konkretne oprogramowanie.

.

Rysunek 12: Wybór poziomu oprogramowania

Wybór software'u odbywa się przez zaznaczenie oraz potwierdzenie przyciskiem
anulować wybór oprogramowania korzystając z przycisku

. MoŜna teŜ

.

4.2.3 Wyświetlenie zapytania
Aby wyświetlić zapytanie naleŜy przejść do zakładki “Requests overview”. Następnym krokiem jest wybór
zapytania do wyświetlenia oraz podwójne kliknięcie na nim. Wybrane zapytanie zostanie wyświetlone w
nowej zakładce (np. zapytanie o nr 000400000262). MoŜna równieŜ wybrać więcej niŜ jedno zapytanie
równocześnie i przełączać się pomiędzy osobnymi zakładkami.
Przez wciśnięcie przycisku
w zakładce wyświetlanego zapytania moŜna ją zamknąć.
Proszę zauwaŜyć, Ŝe w przypadku zmian w zapytaniu, nie będą one zapisane po zamknięciu. Kiedy
wyświetlane jest zapytanie, otrzymuje się jego szczegóły (Support Data).
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Rysunek 13: Wyświetlenie zapytania (np. zapytanie nr 000400000225)

MoŜna wyświetlić akcje dla wyświetlanego zapytania. W tym celu naleŜy kliknąć zakładkę "Actions" w
nagłówku zapytania. Akcjami są wszystkie aktywności, które zostały wykonane na zapytaniu (np.
propozycja rozwiązania lub prośba o dodatkowe informacje od klienta).

Rysunek 14: Wyświetlenie zapytania - Obszar "Actions" (np. zapytanie 000400000225)

Za pomocą przycisku

moŜna zobaczyć szczegóły akcji. MoŜna teŜ otworzyć szczegóły akcji w

osobnym oknie przy pomocy przycisku
. Po naciśnięciu przycisku
moŜna opuścić okno
szczegółów i wrócić do zakładki "Actions". Przejście na zakładkę "Changelog" pozwala na wyświetlenie
zmian w statusie zapytania. W zakładce tej logowane są wszystkie zmiany w istotnych polach oraz
statusie, wraz z datą, czasem, uŜytkownikiem oraz nowym statusem.
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Rysunek 15: Wyświetlenie zapytania - Obszar "Changelog" (np. zapytanie nr 000400000225)

4.2.4 Zmiana zapytania
Zasadniczo zmiana zapytania zaleŜy od jego statusu. Dopóki nie jest ono wysłane do B&R, moŜna je
zmieniać w dowolnym momencie. Aby zmodyfikować zapytanie naleŜy je wyświetlić. MoŜna jedynie
dokonywać zmian na otwartych zapytaniach. NaleŜy zmienić obecną zakładkę na zakładkę zapytania,
aby dokonać zmian.
Wprowadzić zmiany moŜna przy pomocy przycisku
zostanie okno do potwierdzenia przyciskiem

. Po wprowadzeniu ich, wyświetlone
. Zmiany moŜna anulować za pomocą przycisku

. Po potwierdzeniu, wyświetlona zostanie informacja o poprawnej zmianie zapytania. MoŜna
potwierdzić to okno za pomocą przycisku

i wrócić do przeglądu zapytań.

Przyciśnięcie przycisku
w zakładce zmienianego zapytania pozwala je zamknąć. Proszę
zauwaŜyć, Ŝe w przypadku zmian w zapytaniu, nie będą one zapisane po zamknięciu.

Copyright © B&R - Zastrzega się moŜliwość zmian
Support_Portal_Web_PL

November 15, 2013
15/27

User Guide B&R Support Portal for Customers and Partners of B&R

4.2.5 Dodanie załączników do zapytania
MoŜna dodać dowolne pliki do zapytania (np. loggera). Dodanie odbywa się przy pomocy przycisku
. Po tym wyświetlone zostanie okno wyboru pliku. NaleŜy wtedy wyszukać odpowiedniego
pliku oraz potwierdzić ekran poleceniem "Open".
Załącznik będzie wyświetlony pod opisem oraz będzie mógł być otwarty pojedynczym kliknięciem.

Rysunek 16: Zapytanie z załącznikiem

Załącznik moŜe być usunięty przez przyciśnięcie przycisku
. Proszę zauwaŜyć, Ŝe plik nie będzie
mógł być usunięty lub zmodyfikowany po zmodyfikowaniu zapytania.

4.2.6 Wysyłanie zapytań do B&R
Po zakończeniu wprowadzania danych do zapytania moŜna je wysłać bezpośrednio do B&R. MoŜna
równieŜ otworzyć zapytanie, które zostało stworzone w przeszłości, jednak niewysłane do B&R i wysłać
je teraz. Aby wysłać zapytanie do B&R uŜywając opisanej metody naleŜy przycisnąć przycisk
na karcie zapytania, które chcemy wysłać. Następnie moŜna potwierdzić wysłanie
przyciskiem

, natomiast okno informujące o poprawnym wysłaniu zapytania do B&R klawiszem

. JeŜeli zapytanie jest wysyłane bezpośrednio do B&R, tzn. bez korzystania z przycisku
, zostanie ono stworzone automatycznie w tle. Z metody tej moŜna korzystać, jeŜeli
dane są kompletne i poprawne.
Po potwierdzeniu okna informacyjnego wyświetlony zostanie przegląd zapytań. Od chwili wysłania do
B&R zapytanie nie moŜe być modyfikowane. Jedyne, co moŜna zrobić to dodanie dodatkowych informacji
oraz załączników do zapytania.
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4.2.7 Dodanie dodatkowych informacji do wysłania zapytania
MoŜna dodać informację tekstową do zapytania korzystając z przycisku
w zakładce
zapytania. Otwarte zostanie okno "Additional data" gdzie moŜna wpisać tekst. W oknie tym moŜna
równieŜ dodać załącznik do zapytania korzystając z przycisku

.

Rysunek 17: Dodawanie dodatkowych informacji

NaleŜy wpisać właściwy temat dla dodatkowych informacji oraz wpisać te informacje w polu Description.
Pola Subject oraz Descripiton są wymagane dla tego okna. Przyciśnięciem przycisku
moŜna zapisać dane. Po tym wystarczy jedynie potwierdzić te informacje
przyciskiem
zapytania.

. Zmiany moŜna anulować za pomocą przycisku

i wrócić do

Po potwierdzeniu okna informacyjnego wyświetlony zostanie przegląd zapytań, a następnie zewnętrzna
akcja stworzona jest w zakładce Actions.

4.2.8 Anulowanie zapytania
W kaŜdym statusie moŜna anulować zapytanie. Jedynym wyjątkiem jest zapytanie o statusie
“Completed”. Aby anulować zapytanie naleŜy otworzyć zapytanie (np. Wyświetlenie zapytania na stronie
15), a następnie nacisnąć
przyciskiem

w zakładce zapytania. Następnie moŜna potwierdzić anulowanie

, natomiast okno informujące o poprawnym anulowaniu zapytania klawiszem

, aby zamknąć je ostatecznie .
UWAGA: JeŜeli zapytanie zostanie anulowane przypadkowo, nie jest moŜliwe odtworzenie go,
więc będzie konieczne stworzenie go od nowa.

Rysunek 18: Okno potwierdzające anulowanie zapytania
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4.2.9 Wyszukiwanie zapytań
Dla efektywnego wyszukiwania i wyświetlania zapytań moŜna uŜyć funkcji wyszukiwania Portalu
Wsparcia. W tym celu naleŜy przejść do zakładki wyszukiwania, gdzie moŜna wpisać odpowiednie
kryteria wyszukiwania zapytania. Kryteria te obejmują:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ticket number
Subject
Hardware
Category
Material number
Software
Project
Version Automation Studio
Version Automation Runtime
PVI Version
APROL Version
Created from / to

Więcej informacji moŜna znaleźć w: Tabela 2: Pola, które mogą być wypełnione przy tworzeniu zapytania.
Przy wyszukiwaniu moŜna uŜyć przycisku
do wyboru sprzętu. Rozwijane menu jest dostępne dla pól
“Hardware”, “Category” oraz “Project” gdzie moŜna wybrać kryterium spośród dostępnych opcji. Dla
wyszukiwania zapytań o wybranej dacie stworzenia moŜna uŜyć funkcji kalendarza za pomocą ikony .
Wystarczy ją kliknąć i wybrać odpowiedni dzień. System automatycznie wypełni wybraną datą pola
odpowiednio “Created from” oraz “Created to”. W polach tekstu mona uŜyć wieloznaczników, np.
wyszukać słowa *ACOPOS*.

Rysunek 19: Zakładka "Search" dla wyszukiwania zapytań

Po zakończeniu wpisywania określonych danych moŜna zacząć wyszukiwanie przyciskiem
lub zresetować kryteria przyciskiem
. Po rozpoczęciu wyszukiwania, rezultaty zostaną
wyświetlone poniŜej kryteriów w zakładce “Search”. MoŜna bezpośrednio wyświetlić zapytanie z listy
klikając na nie podwójnie.
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4.3 Portal Wsparcia B&R - Status zapytania
Zmiany w statusie skutkują przeniesieniem zapytania z jednego paska do innego.

4.3.1 Zapytania - Pasek ze stanem "Created"
W tym pasku znajdują się wszystkie zapytania od statusie “Created”. Zapytanie dostaje status “Created”
kiedy zostanie stworzone w zakładce “New” przyciskiem
. Zapytania ze statusem
“Created” mogą być przesłane do statusu “Sent to B&R” jedynie przez uŜytkownika, który je stworzył.
Zapytanie ze statusem “Created”, moŜna:
o Anulować
o Wysłać do B&R
o Modyfikować
o Dodać załącznik

Rysunek 20: Pasek ze statusem "Created"
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4.3.2 Zapytania - Pasek ze stanem "Send to B&R"
W tym pasku znajdują się wszystkie zapytania o statusie “Send to B&R”. Zapytania dostaje status “Sent
to B&R” , kiedy zostanie stworzone przyciskiem “New” i wysłane do B&R przyciskiem
lub wyświetlone z wcześniej stworzonych o statusie “Created” i wysłane przyciskiem
.
Zapytania o statusie “Sent to B&R” mogą jedynie być przesyłane do statusów “In Work”, “Call back” lub
“Solution found” przez B&R.
Zapytanie ze statusem “Sent to B&R”, moŜna:
o Anulować
o Dodać dodatkowe informacje
o Dodać załącznik do dodatkowej informacji

Rysunek 21: Pasek ze stanem "Sent to B&R"
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4.3.3 Zapytania - Pasek ze stanem "In Work"
W tym pasku znajdują się wszystkie zapytania o statusie “In Work”. Zapytanie dostaje status “In Work”,
kiedy pracownik B&R ustawi taki status dla tego zapytania. Zapytanie o statusie “In Work” moŜe być
przesłane do statusu “Call back” lub “Solution found” przez B&R.
Zapytanie ze statusem “In Work”, moŜna:
o Anulować
o Dodać dodatkowe informacje
o Dodać załącznik do dodatkowej informacji

Rysunek 22: Pasek ze statusem "In Work"
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4.3.4 Zapytania - Pasek ze stanem "Call back"
W tym pasku znajdują się wszystkie zapytania od statusie “Call back”. Zapytanie dostaje status “Call
back”, kiedy pracownik B&R ustawi taki status dla tego zapytania. Zapytanie o statusie "Call back" moŜe
być przesłane z powrotem do statusu "In Work" przez wpisanie odpowiedzi na prośbę o dodatkowe
informacje oraz wysłać je do B&R.
Zapytanie ze statusem “Call back”, moŜna:
o Anulować
o Dodać dodatkowe informacje
o Dodać załącznik do dodatkowej informacji
o Wpisać i wysłać odpowiedź na zapytanie o odpowiedź
o Dodać załącznik do odpowiedzi
Jeśli zapytanie ma status “Call back”, B&R potrzebuje dodatkowych informacji, aby odpowiedzieć na nie.
UŜytkownik zostanie poinformowany o tym automatycznie generowanym E-mailem od support.portal@brautomation.com. Aby zagwarantować najszybszą i najbardziej efektywną pracę nad zapytaniem, powinno
się po wysłaniu zapytania co jakiś czas zaglądać do paska o statusie “Call back”. Zawartość prośby o
dodatkowe informacje moŜna znaleźć w zakładce “Actions” w danym zapytaniu. Aby wysłać odpowiedź z
powrotem do B&R naleŜy nacisnąć przycisk

i otrzymać okno “Call back answer”.

Rysunek 23: Okno odpowiedzi

NaleŜy wpisać właściwy temat dla odpowiedzi oraz wpisać informacje w polu Description. Pola Subject
oraz Descripiton są wymagane dla tego okna. Przyciśnięciem przycisku
zapisać dane. Po tym wystarczy jedynie potwierdzić te informacje przyciskiem
przycisku

moŜna
. Przyciśnięcie

powoduje powrót do zapytania i anulowanie wysłania odpowiedzi do B&R. W

oknie tym moŜna równieŜ dodać załącznik do zapytania korzystając z przycisku
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Rysunek 24: Pasek ze stanem "Call back"

4.3.5 Zapytania - Pasek ze stanem "Solution found"
W tym pasku znajdują się wszystkie zapytania od statusie “Solution found”. Zapytanie dostaje status
“Solution found”, kiedy pracownik B&R ustawi taki status dla tego zapytania. Zapytani o statusie “Solution
found” mogą jedynie być przesyłane do statusów “In Work”, “Call back” przez B&R lub do statusu
"Completed" przez uŜytkownika.
Zapytanie ze statusem “Solution found”, moŜna:
o Zakończyć
o Anulować
o Dodać dodatkowe informacje
o Dodać załącznik do dodatkowej informacji
o Przywrócić do ponownego rozpatrzenia
Jeśli rozwiązanie nie zawiera poŜądanych rezultatów lub uŜytkownik nie jest pewny rozwiązania, moŜe
ustawić status zapytania ponownie na "In Work" uŜywając przycisku
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Rysunek 25: Okno potwierdzenia powrotu do statusu "In Work"

Rysunek 26: pasek ze statusem "Solution found"

4.3.6 Zapytania - Pasek ze stanem "Completed"
W tym pasku znajdują się wszystkie zapytania od statusie “Completed”. Zapytanie dostaje status
“Completed”, kiedy klient zamknie je ze stanu “Solution found” przyciskiem
. Zapytania są
zamykane, kiedy rozwiązanie dostarczone przez B&R jest akceptowane przez uŜytkownika i dostarcza
mu poŜądanych informacji.
W statusie "Completed" zapytanie nie moŜe być edytowane ani przeniesione do Ŝadnego z poprzednich
stanów.
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Rysunek 27: Pasek ze statusem "Completed"

4.4 Automatycznie generowanie zawiadomienie przez E-Mail
Kiedy zapytanie zmienia status na “In Work”, “Call back” lub “Solution found” uŜytkownik zostaje
poinformowany automatycznie generowanym E-mailem z adresu support.portal@br-automation.com
odnośnie zmiany statusu. E-mail taki jest w następującej formie i zawiera numer zapytania, status
zapytania oraz link do niego:
Dear Ladies and Gentlemen,
a solution for support-notification 400121919 was found. You can access the
notification directly with the link stated below.
http://service.brautomation.com/supportPortal/index.jsp?language=EN&supportRequestNumber=000400121919
Best regards
Your B&R - Supportteam
Please, note that this is an e-mail which is automatically generated by the system.
Therefore, answering this e-mail with the reply function of your e-mail
program is not possible.

Rysunek 28: Automatycznie generowane powiadomienie E-Mail
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